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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Jaarlijks wordt een nieuwe versie van het NHI opgeleverd. Dit jaar, 2014, is dat een “minor”
release wat betekent dat slechts een beperkt aantal wijzigingen is doorgevoerd. In
voorliggende rapportage zijn de aanpassingen in de nieuwste versie van het NHI – versie
3.02 - ten opzichte van versie 3.01 vastgelegd.
In NHI 3.02 zijn aanpassingen verricht in de schematisatie en functionaliteit van het
oppervlaktewater, zodat de KRW-verkenner aansluit op de berekeningsresultaten van het
NHI. Daarnaast is in het kader van beheer en onderhoud een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de modelschematisatie en de modelcode. Dit betreft verbeteringen in de schematisatie van
het oppervlaktewater (MOZART en DM) - op basis van aanbevelingen na toepassing van
NHI 3.01 in het deelprogramma Zoetwater - en daarnaast updates van de software voor het
grondwater (MetaSWAP en MODFLOW).
In februari 2014 heeft de wetenschappelijke klankbordgroep NHI een aantal aanbevelingen
gedaan (zie bijlage A). In overleg met het programmaoverleg NHI is een selectie gemaakt
van de aanbevelingen die het meest bijdragen aan verbetering van het
modelinstrumentarium, namelijk het corrigeren van de modellering van chloride en verbeteren
van de verdamping. Er waren echter onvoldoende middelen voor een volwaardige release
waarin dergelijke, grotere aanpassingen konden worden meegenomen. In juli 2014 heeft de
Stuurgroep NHI dan ook besloten de resultaten van deze analyses nog niet te implementeren
in de nieuwe versie van het NHI. De bevindingen met betrekking tot de modellering van
chloride en de verdamping zijn in een aparte rapportage ondergebracht (projectgroep NHI;
De Louw et al., 2014; Van Walsum en Van der Bolt, 2014). Deze waardevolle verbeteringen
kunnen in een volgende release van het NHI worden meegenomen. Daarnaast is een tool
opgeleverd waarin de berekende waterbalanstermen van NHI inzichtelijk kunnen worden
gemaakt en automatisch worden gerapporteerd (Mulder et al., 2014).

1.2

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen van de individuele model onderdelen van NHI
beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van deze wijzigingen op het landelijk model
als geheel. Deze resultaten worden vergeleken met NHI versie 3.01 en middels een korte
analyse beschreven en verklaard. De rapportage eindigt met conclusies en aanbevelingen
voor een volgende NHI versie.
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2 Verbeteringen in NHI 3.02
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanpassingen van de schematisaties en modelcodes in NHI 3.02
beschreven. De belangrijkste veranderingen zijn:
- Aanpassen van de modelcode MOZART en de schematisatie van de LSW’s ten
behoeve van aansluiting van de KRW-verkenner op NHI.
- Enkele aanpassingen in het waterverdelingsnetwerk, op basis van ervaringen in
deelprogramma Zoetwater.
- Bug fixes in de modelcode van MetaSWAP en een kleine update van de
bodemschematisatie
- Opnemen van de laatste versie van de modelcode iMODFLOW
Voor de 4 deelsystemen is (waar relevant) in beeld gebracht wat de effecten van de
veranderingen zijn op het NHI. In dit hoofdstuk worden de veranderingen op hoofdlijnen
beschreven. In de bijlagen zijn de aanpassingen in meer detail uitgewerkt.

2.2

Verzadigd grondwater

2.2.1

Inleiding
In de schematisatie van het verzadigde grondwater zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Wel is
de modelcode (iMODFLOW) vernieuwd (zie hieronder).

2.2.2

Modelcode (iMODFLOW)
In juni 2014 is iMOD open source gegaan (http://oss.deltares.nl/web/imod), wat betekent dat
zowel de grafische schil voor iMOD en de iMODFLOW rekenkern open source zijn. NHI 3.02
maakt gebruik van versie 3.00.01, waarbij de 01 slaat op een recente bug fix voor de HFBpackage. NHI 3.0.2 gebruikt de iMODFLOW-rekenkern en sluit hiermee aan op de open
source ontwikkelingen. De veranderingen ten opzichte van de oude MODFLOW versie
hebben hoofdzakelijk betrekking op betere integratie met iMOD, zoals de mogelijkheid om te
knippen en schalen. Deze functionaliteiten worden vooralsnog niet binnen NHI gebruikt.

2.2.3

Effect op resultaten NHI
De effecten van wijzigingen van de modelcode is getest met een berekening van het jaar
2003. De overgang naar de nieuwe iMODFLOW versie heeft nagenoeg geen effect op de
uitkomsten van het NHI. Alleen bij de Peelrandbreuk is een kleine wijziging waarneembaar op
de GxG (zie figuur 2.1). Deze breuk is als lijnelement geschematiseerd in het NHI, die
vervolgens wordt vergrid. De procedure om deze te vergridden is gewijzigd in de nieuwe
modelcode. Dit heeft tot gevolg dat de grondwaterstanden wijzigen langs de Peelrandbreuk.
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Figuur 2.1 Wijzigingen in de grondwaterstand (HG3 van 2003) als gevolg van veranderingen in het verzadigd
grondwater.

De wijzigingen rond de Peelrandbreuk zijn nader geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat de
ligging van de breuk niet overeenkomt met de sprong in het doorlaatvermogen van het
watervoerend pakket. In eerdere versies van het NHI was dit ook het geval. Het is daarom de
aanbeveling om bij toekomstige updates van schematisaties in overleg met TNO de ligging
van de Peelrandbreuk en schematisatie van het watervoerend pakket op elkaar aan te laten
sluiten.
2.2.4

Conclusies & aanbeveling
NHI is succesvol gemigreerd naar een nieuwe MODFLOW versie. De volgende
aanbevelingen worden gedaan:
- Zorg voor consistentie tussen de schematisatie van de Peelrandbreuk en de
schematisatie van het watervoerend pakket.
- In de veranderingsrapportage NHI 3.01 (Hoogewoud et al, 2013) is aanbevolen om
de ondergrond in Brabant te actualiseren, op basis van het Brabantmodel.
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Afgesproken is om dit nog niet mee te nemen in de minor release NHI 3.02. Deze
aanbeveling geldt dus ook na oplevering van NHI 3.02.

2.3

Onverzadigde zone

2.3.1

Inleiding
In het kader van beheer en onderhoud is in de code van MetaSWAP een aantal bugs
opgelost. Ook zijn MetaSWAP versies samengevoegd, zodat er één MetaSWAP versie is
voor zowel landelijke als regionale toepassingen. Daarnaast is een kleine correctie
doorgevoerd in de bodemfysische database. In deze paragraaf worden de veranderingen op
hoofdlijnen toegelicht. In bijlage B is een uitgebreide analyse van de aanpassingen
opgenomen.

2.3.2

Modelcode (MetaSWAP)
Gelijkschakelen code van regionale versie en componentenversie
Omdat verwacht wordt dat de regionale en nationale modelinstrumenten binnenkort zullen
convergeren is hierop voorgesorteerd door de codes samen te voegen tot één nieuwe
MetaSWAP versie waarin schijnspiegels en kleischeuren optioneel kunnen worden
meegenomen. Beide opties zijn getest voor de regionale toepassingen waarvoor ze zijn
ontwikkeld; voor andere toepassingen moet worden geanalyseerd hoe deze opties uitpakken
op de rekenresultaten. Beide opties worden dus nog niet benut in NHI, maar maken
toekomstig gebruik wel mogelijk.
Robuust maken van het model voor diepe grondwaterstanden
NHI3.0.1 bleek instabiel modelgedrag te vertonen wanneer de grondwaterstand fluctueert
rond de ondergrens van de bodemfysische database. De rekenwijze is daarom aangepast. In
de nieuwe rekenwijze wordt verondersteld dat vanaf de ondergrens (in NHI gelijk aan de
default van 99 m-mv) de percolatie zonder demping ‘doorvalt’ naar de MODFLOW
grondwaterstand. Conceptueel wordt het verwaarlozen van de berging op deze diepte
verantwoord geacht, omdat op een dergelijk grote diepte een vrijwel stationaire percolatieflux
is bereikt.
Corrigeren van code-fout in situaties met grondwaterstand net onder de wortelzone
Situaties met de grondwaterstand net onder de wortelzone konden in NHI 3.01 leiden tot een
reductie van de transpiratie. In veruit de meeste gevallen heeft dit nauwelijks merkbare
gevolgen gehad voor de totale verdamping. Maar in enkele situaties, waar als gevolg van de
combinatie van neerslag, kwel en diepte en dichtheden van ontwateringsmiddelen de
grondwaterstand langdurig net onder de wortelzone blijft hangen, kon de totale reductie als
gevolg van een bug fors oplopen, tot meer dan 100 mm per jaar. Deze bug is verholpen.
Flexibilisering uitvoeropties om rekentijd te besparen
De rekentijd van MetaSWAP is geanalyseerd door de code te voorzien van speciale
tijdmonitoring statements. Daaruit bleek dat de helft van de MetaSWAP rekentijd werd
gebruikt voor het wegschrijven van modeluitvoer naar bda-files. Het wegschrijven naar idffiles (die standaard voor de MODFLOW uitvoer worden gebruikt) blijkt veel sneller te gaan.
Voorheen was het niet mogelijk om die files weg te schrijven zonder ook de bda-files te
schrijven. In de nieuwe MetaSWAP versie is de uitvoer flexibel gemaakt zodat ook alleen idffiles kunnen worden weggeschreven.
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2.3.3

Schematisatie
Er is een verandering doorgevoerd in de bodemfysische database. In de modelinvoer voor
het Deltamodel konden freatische bergingscoëfficiënten (veel) kleiner zijn dan 0.01. Dergelijk
kleine bergingscoëfficiënten zouden niet meer voor mogen komen wanneer aan alle
bodemfysische bouwstenen macroporiën zijn toegevoegd met een bergingscoëfficiënt van
minimaal 0.01. Het oplossen van dit probleem vereiste een serie aanpassingen in de hele
rekenketen van database aanmaken – rekenhart – nabewerking. Door deze aanpassingen
blijkt ook de convergentie van de MetaSWAP en MODFLOW grondwaterstanden sterk te zijn
verbeterd

2.3.4

Effecten op resultaten NHI
De effecten van de individuele veranderingen in de onverzadigde zone op het NHI zijn
uitgebreid geanalyseerd in bijlage B. Een aantal karakteristieke parameters zijn hier in beeld
gebracht. In Figuur 2.2 is de verandering in de berekende transpiratie en
grondwateraanvulling weergegeven. In de gebieden met grondwaterstanden net onder de
wortelzone is de transpiratie toegenomen. Verder zijn de verschillen gering. Ook de effecten
op de grondwateraanvulling zijn gering.

Figuur 2.2 Verandering in de berekende transpiratie (links) en grondwateraanvulling (rechts) voor het jaar 2003 (let
op het verschil in schaalverdeling)

De berekende grondwaterstand is als gevolg van twee ingrepen in MetaSWAP veranderd. De
bergingscoëfficiënt voor diepe grondwaterstanden is afgenomen van 0.26 tot 0.16 en een
instabiliteit in MetaSWAP voor zeer diepe grondwaterstanden (> 100m –mv) is aangepakt.
Het effect van deze laatste wijziging is duidelijk zichtbaar in het zuiden van Zuid-Limburg.
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Figuur 2.3 Veranderingen in de HG3 van 2003 voor NHI 3.02 als gevolg van wijzigingen in MetaSWAP

Verder is geconstateerd dat de beregeningsvraag in de glastuinbouw momenteel niet
adequaat wordt gesimuleerd. De resultaten van NHI 3.02 kunnen via een nabewerkingsslag
wel worden gebruikt. De correctie is nu niet doorgevoerd in NHI. Aanbevolen wordt dit te
corrigeren in de volgende modelversie van MetaSWAP, als onderdeel van een officiële
release van iMODFLOW, zodat de modelversies van regionale en landelijke toepassingen
zoveel mogelijk hetzelfde blijven.
2.3.5

Conclusie & aanbeveling
In situaties met vrijwel permanent grondwaterstanden net onder de wortelzone vond in NHI
3.01 ten onrechte geen potentiële verdamping plaats. Dit kwam overigens slechts incidenteel
voor. In NHI 3.02 is in deze situaties de verdamping nagenoeg gelijk aan de potentiële
verdamping. In andere situaties zijn de verschillen in verdamping tussen NHI3.01 en NHI3.02
(als gevolg van de gedetailleerdere verticale discretisatie van de database) klein en te
verklaren, waarbij de resultaten van NHI3.02 nog meer overeenkomen met de resultaten van
SWAP voor dezelfde situaties. Bij diepe grondwaterstanden - zoals onder de Veluwe - wordt
een meer realistische dynamiek gesimuleerd. De onrealistische schommelingen in Limburg
zijn gedempt. De correctie van de verdampingsfout bij zeer ondiepe grondwaterstanden en
het robuust maken van MetaSWAP voor diepe grondwaterstanden hebben het beoogde
effect.
Door het samenvoegen van de verschillende MetaSWAP-versies die zijn ontwikkeld voor
specifieke projecten hebben de ‘landelijke’ en ‘regionale’ modeltoepassingen de mogelijkheid
om net als in het AZURE model met stroming door kleischeuren te rekenen en om net als in
het MIPWA-model schijngrondwaterstanden te simuleren. Aanbevolen wordt ook de
landelijke schematisatie en regionale schematisaties in de toekomst verder af te stemmen.
Verder komen uit de analyses de volgende aanbevelingen naar voren:
- Verbeter de bewortelingsdieptetabel: al bij de analyse van NHI 3.01 is geconstateerd
dat momenteel diepere wortelzonediktes van bijvoorbeeld 55 cm in de invoertabel
naar beneden worden afgerond tot 50 cm, hetgeen de vochtvoorraad en de actuele
transpiratie reduceert. De bewortelingsdiepte-tabel kan worden verbeterd door tot aan
de maximale bewortelingsdiepte stapjes van 5 cm te hanteren.

Veranderingsrapportage NHI 3.02
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-

2.4

Limiteer de beregeningsaanvoer voor de glastuinbouw: bij de analyse is ook
geconstateerd dat de ‘beregening’ in de glastuinbouw momenteel uit gaat van een
niet gelimiteerde aanvoer. Bij scenarioberekeningen met water tekorten kan dit leiden
tot te grote beregening in de glastuinbouw. Hiervoor is een (kleine) aanpassing in de
modelcode MetaSWAP noodzakelijk, die idealiter onderdeel maakt van een officiële
release van iMODFLOW.

Regionaal oppervlaktewater

2.4.1

Inleiding
De KRW-verkenner heeft de NHI 2.0 schematisatie van het regionale water als basis
gebruikt. Ondertussen is in versie 3.0 en 3.01 het oppervlaktewater verbeterd, maar de
schematisatie voor de KRW-verkenner is niet geactualiseerd voor deze aanpassingen. In het
project Deltamodel wordt aansluiting van de KRW verkenner op het NHI gerealiseerd
(Deltares 2014, in voorbereiding). Hiervoor was het nodig aanpassingen te verrichten in de
modelcode van MOZART en om de “routing van water” – het doorgeven van water van de
ene naar de andere afwateringseenheid - binnen NHI 3.02 aan te passen. In deze paragraaf
worden de veranderingen samengevat en de effecten op de berekeningsresultaten van het
NHI beschreven.

2.4.2

Modelcode (MOZART)
MOZART zal in de nabije toekomst naar verwachting worden uit gefaseerd. Desondanks is
de modelcode MOZART aangepast, om mogelijk te maken dat water van een LSW (Local
Surface Water) in het ene district naar een ander LSW in een aangrenzend district kan
stromen. De details van de aanpassingen zijn beschreven in bijlage D. Deze optie voor
routing is geïmplementeerd in een extra invoerfile, naast de bestaande invoer. Dit heeft dan
ook effect op de pre-processing software van MOZART. Door herintroductie van de routing in
NHI, wordt het doorvoeren van toekomstige wijzigingen gecompliceerder, omdat de diverse
invoerbestanden niet los van elkaar gezien mogen worden. De consequentie is dus dat het
beheer en onderhoud van MOZART uitgebreider is geworden.

2.4.3

Schematisatie
In hoog Nederland zijn kleine beken gemodelleerd als LSW’s met een gedefinieerde routing
van het ene LSW naar het andere LSW. Deze routing is opgelegd volgens een relatie tussen
het peil, het volume en de afvoer. Bij het opsplitsen van districten in kleinere districten ten
behoeve van verbetering van de analyse van de zoetwatervoorziening is deze routing in het
verleden doorsneden. Immers, de LSW-routing in MOZART werkt niet over districtsgrenzen
heen. Dit heeft echter als ongewenst gevolg gehad dat een op deze manier gemodelleerde
beek niet meer doorloopt, maar halverwege stopt en via een districtslozing op het DMnetwerk gezet wordt. Daardoor is in eerdere NHI versies de logica van het bekensysteem
doorbroken, bijvoorbeeld voor een aantal beken in Noord-Brabant. Dit stemt niet overeen met
de praktijk; sommige LSW’s lozen via het district op bijvoorbeeld het Wilhelminakanaal, terwijl
de beken daar in de praktijk via syphons onderdoor lopen. Dergelijke artefacten zijn hersteld
in versie 3.02.
Voor de MOZART schematisatie zijn in hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•
Er is LSW routing over districtsgrenzen aangebracht. Deze wijziging heeft vooral
betrekking op stroomgebieden in pleistoceen Nederland. In holoceen Nederland zijn
geen wijzigingen doorgevoerd.
•
Om een goede routing mogelijk te maken zijn enkele LSW’s toegewezen aan een ander
district en zijn sommige districten gesplitst.
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•

In het invoerbestand “uslswdem.dik” zijn een paar kleine foutjes hersteld; voor 8 LSW’s
is de einddatum voor doorspoeling aangepast.
In bijlage C.2 zijn de wijzigingen in detail beschreven.
2.4.4

Effect op resultaten NHI
De aanpassingen in de oppervlakte waterschematisatie hebben soms effect op berekende
regionale afvoeren. Ter illustratie worden hier de resultaten van een testsom gepresenteerd
voor oost Nederland. In onderstaande figuur is voor Eefde geïllustreerd wat de effecten van
de veranderde routing zijn op de wateraanvoer. Het blijkt dat, zoals verwacht, de verschillen
bij Eefde gering zijn. De watervraag is iets afgenomen. De wijzigingen in de routing zorgt er
voor dat in de (benedenstroomse) LSW’s, met wateraanvoer mogelijkheden, nu ook water
van bovenstroomse LSW’s wordt aangevoerd. De watervraag aan het hoofdsysteem neemt
daardoor netto af.

Figuur 2.4 Aanvoer bij Eefde (1981), alleen DM en MOZART aanpassingen voor NHI 3.02 (vergelijk met NHI 3.01)

2.4.5

2.5
2.5.1

Conclusies & aanbevelingen
De nieuwe schematisatie en modelcode van MOZART leveren de verwachte resultaten. NHI
en KRW verkenner maken nu gebruik van eenzelfde schematisatie. Wel is het beheer en
onderhoud van MOZART uitgebreider geworden.
Waterverdelingsnetwerk
Inleiding
In de DM-schematisatie en -parametrisatie zijn veel kleine verbeteringen verwerkt, naar
aanleiding van toepassing van NHI 3.01 in het deelprogramma Zoetwater (DPZW). De
aanpassingen hebben veelal betrekking op het actualiseren van het waterverdelingsnetwerk
en kleine bug fixes in de parameterisatie, met beperkte effecten voor de
berekeningsresultaten voor het hele hydrologische systeem. Daarnaast is een nieuwe DMexecutable opgeleverd. Hieronder volgt een samenvatting van de wijzigingen in NHI 3.02.
Meer details zijn beschreven in bijlage E.
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2.5.2

Modelcode
Er zijn twee aanpassingen doorgevoerd in de modelcode:
•
Een aanpassing voor het peilbeheer van meren en stuwpanden, waardoor het mogelijk
is om optioneel twee extra peilen te specificeren. Deze extra peilen kunnen worden
opgegeven als tijdreeks en met een instelbare prioriteit, zodat er tussen minimum peil
(doorgaans prioriteit 1) en streefpeil (doorgaans prioriteit 9) ook twee kritische peilen
kunnen worden opgegeven. Daarmee kan met NHI 3.02 de afweging tussen
peilhandhaving voor watervragen in de huidige tijdstap en toekomstige tijdstappen
expliciet worden gemaakt.
•
De laatste DM executable schrijft in de errorfile (Nwsim.err) en logfile (NWsim.log) nu
altijd het versienummer van de executable waarmee gerekend is, zodat van een
berekening altijd in de uitvoer kan worden nagegaan met welke versie gerekend is.
Medio 2013 is in twee DPZW–sommen een extreem hoge, niet realistische
chlorideconcentratie berekend op het Amsterdam-Rijnkanaal. Het betrof een afwijking in de
berekeningsresultaten, die optraden bij één decade in een extreem droog jaar (1976) voor de
2100 scenario’s. Getracht is dit resultaat opnieuw te reproduceren in een stand-alone DM
som. Op basis van testen is geconcludeerd dat dit fenomeen met de laatste DM executable
niet meer is te reproduceren.
De aanpassingen in de modelcode zijn vastgelegd en opgenomen in versiebeheer.1

2.5.3

Schematisatie
Er zijn veel kleine veranderingen doorgevoerd in de schematisatie van het
waterverdelingsnetwerk. Deze staan in detail beschreven in bijlage E. In deze paragraaf
worden de veranderingen samengevat.
•
Update van chloridedata voor het benedenrivierengebied Rijn-Maas monding;
•
Update van gewenste debieten aan het laatste beheer:
–
Doorspoeling van de Zaan, reductie van 5.1 m 3/s naar 1.0 m3/s
–
Doorspoeling van de Zeesluis Muiden, reductie van 10 m 3/s naar 7 m3/s
–
Doorspoeling van de Amsterdamse grachten, reductie naar 0.9 m 3/s in de winter,
en 1.8 m3/s in de zomer
•
Update van een enkele vaste lozing:
–
Reductie lozing RWZI Rijnland van 3.5 m 3/s naar 3 m 3/s
•Modellering van de aanvoer Oosterhout naar Brabantse Delta is verbeterd:
–
De maximale aanvoercapaciteit vanuit Geertruidenberg naar Oosterhout is
vergroot van 1.65 tot 20 m 3/s
–
Het gewenste debiet op de Dintelsas en Bovensas is in de zomerperiode
verhoogd tot 7 m 3/s.
•
Aanpassingen van de schematisaties ter voorbereiding op maatregelen DPZW.
•
Een serie kleine aanpassingen ten behoeve van peilbeheer van meren en stuwpanden,
zoals de randmeren, Markermeer en IJsselmeer
•
Bug fixes
–
Bug fix voor district 979 in Rijnland, zodat watertoevoer mogelijk is.
–
Bug fix waterverdeling vanuit Maas-Waalkanaal.
1

SVN versie 3.21.033, d.d. 4 juni 2014 ingecheckt in de NHI source boom met als SVN
revisienummer 842. De laatste DM executable is gegenereerd met de Visual Studio 2010 SP1
omgeving (Intel 11 Fortran compiler).
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2.5.4

Impact op resultaten
De effecten van de wijzigingen in het waterverdelingsnetwerk zijn op een aantal
karakteristieke punten in beeld gebracht. De volgende tabel geeft voor een testjaar een
overzicht van resultaten van wijzigingen van het oppervlaktewater in NHI 3.02.
Tabel 2.1

Verschillen in minimale en maximale debieten/peilen tussen NHI 3.02 en NHI 3.01, als gevolg van de

aanpassingen in het waterverdelingsnetwerk

Min
Max

PeilIJsselmeer Friesland
Oranjesluizen
Eefde
Oosterhout Gouda
(peil [m])
inlaat (Q m3/s) (Q m3/s)
(Q m3/s) (Q m3/s)
(Q m3/s)
0.00
-0.01
0.00
-0.11
-0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.39
0.00
0.00

Bij Eefde zijn de wijzigingen het meest duidelijk. Dit is de impact van de eerder beschreven
wijziging van de routing in MOZART (zie eerder in dit hoofdstuk).
De effecten van de wijzigingen in het waterverdelingsnetwerk in versie NHI 3.02 zijn beperkt
ten opzichte van de aanpassingen van de overgang van NHI versie 3.0 naar NHI 3.01. Dit
wordt geïllustreerd in een vergelijkbare tabel, maar nu zijn de verschillen tussen NHI 3.02 en
NHI 3.0 gepresenteerd. In de berekeningen is het totaal van wijzigingen weergegeven,
inclusief de aanpassingen in MODFLOW en MetaSWAP. Uit de vergelijking van beide
tabellen blijkt dat de effecten van de wijzigingen in het oppervlaktewater in versie 3.02 klein
zijn ten opzichte van eerdere wijzigingen waarbij ook aanpassingen in het grondwater zijn
doorgevoerd.
Tabel 2.2: verschillen in minimale en maximale debieten/peilen tussen NHI 3.02 (met alle aanpassingen) en NHI 3.0

Min
Max

PeilIJsselmeer Friesland inlaat
(peil [m])
(Q m3/s)
0.00
-4.69
0.01
0.94

Oranjesluizen Eefde
Oosterhout Gouda (Q
(Q m3/s)
(Q m3/s)
(Q m3/s)
m3/s)
0.00
-2.55
-5.89
-1.78
7.69
2.96
0.97
15.69

2.5.5

Conclusies & aanbevelingen
De nieuwe modelcode en schematisatie van het hoofdsysteem leveren de gewenste
resultaten. Het waterbeheer is op een aantal plekken geactualiseerd en bekende bugs zijn
opgelost. De wijzigingen hebben beperkt effect op enkele karakteristieke punten voor de
waterverdeling.

2.6

Koppelingssoftware
In de koppelingssoftware zijn geen functionele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van NHI
3.01. De koppelingssoftware is volledig mee gemigreerd naar iMOD 3 open source.

2.7

Overzicht model- en schematisatieversies
In deze paragraaf wordt middels twee tabellen aangegeven welke versies van schematisatie
en software worden gebruikt in het NHI.
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Tabel 2.3

schematisatie van NHI 3.02

Schematisatie
MODFLOW
MetaSWAP
MOZART
DM

Tabel 2.4

Verandering
Er is geen verandering doorgevoerd
· Correctie op de bodemfysische database m.b.t. het
omgaan met macroporiën
· Aanpassen LSW routing in vrij afwaterende gebieden
· Aanpassing van enkele LSW’s
· Splitsen enkele Districten
· Update chloridedata voor het benedenrivierengebied
Rijn-Maas monding;
· Update gewenste debieten aan het laatste beheer;
· Update van een enkele vaste lozing;
· Modellering aanvoer Oosterhout naar Brabantse
Delta is verbeterd;
· Aanpassingen van de schematisaties ter
voorbereiding op maatregelen DPZW.
· Kleine aanpassingen bij peilbeheer van meren en
stuwpanden
· Kopppeling districten – DM netwerk (inlaat- en
lozingscapaciteit)

3.02
3.02

Software versies van NHI 3.02

Software
Pythonscript aansturing NHI run
iMODFLOW
MetaSWAP
Aansturing componenten
MOZART
MOZART pre processing meteo
MOZART pre processing overig
DM

12 van 73

Versie
3.01
3.02

Svn versie
861
1004
853
730
704
842

Eigennummer
iMOD 3.00.01
iMOD 3.00.01
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3 Resultaten en Analyse
3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen in berekeningsresultaten tussen NHI 3.02 en NHI 3.01.
Daarbij wordt het integrale effect gepresenteerd van alle wijzigingen in NHI 3.02, in
tegenstelling tot het vorige hoofdstuk waar het effect van aanpassingen per domein zijn
gepresenteerd. Dit wordt gedaan door te focussen op een aantal karakteristieke parameters,
die mogelijk invloed ondervinden van de aanpassingen. Bij de analyse van de resultaten
wordt gefocust op de landelijke schaal en de dominante processen die verschillen
veroorzaken.

3.2

Grondwater

3.2.1

GxG en dynamiek
De GxG en de dynamiek – hier berekend als het verschil tussen de GHG en GLG - zijn
bepaald voor de periode 1998-2006. In figuur 3.1 en figuur 3.2 zijn resp. de GLG en GHG van
NHI 3.02 weergegeven en de verschillen met NHI 3.01. In grote delen van Nederland zijn de
verschillen in GxG (veel) kleiner dan 5 cm. Rond de Peelrandbreuk zijn wel verschillen
waarneembaar. Dit komt overeen met de constateringen in hoofdstuk 2 en is toe te schrijven
aan een verbeterd algoritme voor de vergridding van de breuklijn in iMODFLOW (HFBpackage). Op de heuvelruggen en in Zuid-Limburg zijn veranderingen van de
grondwaterstanden waarneembaar, als gevolg van de aanpassingen in de onverzadigde
zone. De blauwe kleur in de figuren (positieve waarden) geven een verandering naar hogere
grondwaterstanden. De gepresenteerde verschillen in GxG zijn iets groter dan de in
hoofdstuk 2 gepresenteerde verschillen van de veranderingen van MetaSWAP. De verklaring
moet waarschijnlijk gezocht worden in het verschil in de doorgerekende periode en de initiële
condities die aan de berekeningen zijn opgelegd. In gebieden met diepe grondwaterstanden
(dikke onverzadigde zone; trage gebieden) duurt het langer voordat het effect van een
onzekere of afwijkende beginconditie is uitgedempt. Dit kan verschillend uitwerken voor de
berekening van het individuele jaar (in hoofdstuk 2) en de hier gepresenteerde langjarige
berekening.
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Figuur 3.1 Links: GLG 1998-2006 NHI 3.02 Rechts: verandering in GLG t.o.v. NHI 3.01
(blauw staat voor hogere grondwaterstanden)

Figuur 3.2 Links: GHG 1998-2006 NHI 3.02 Rechts: verandering in GHG t.o.v. NHI 3.01
(blauw staat voor hogere grondwaterstanden)

De veranderingen in de berekende dynamiek zijn zeer gering. Alleen in Zuid-Limburg is de
verandering groot, omdat de verandering in grondwaterstanden in dit gebied binnen de
gesimuleerde periode nog niet in evenwicht zijn.
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Figuur 3.3 Links: dynamiek 1998-2006 NHI 3.02 Rechts: verandering in dynamiek t.o.v. NHI 3.01

3.2.2

Fluxen
De veranderingen in de fluxen tussen watervoerend pakket en het topsysteem zijn minimaal
(zie figuur 3.4). Dit is te verwachten aangezien de wijzigingen in de grondwaterstanden al
gering waren en de ondergrondschematisatie verder ook niet is aangepast.

Figuur 3.4 Kwel en wegzijgingsflux over SDL1. Links NHI 3.01, Rechts NHI 3.02

De peilen zijn niet aangepast en de veranderingen in NHI 3.02 hebben dan ook nauwelijks
effect op de berekende fluxen naar het regionale oppervlaktewater.
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Figuur 3.5 Fluxen van en naar het (regionale) oppervlaktewater op 1 augustus 2003. Links NHI 3.01,
rechts NHI 3.02

3.2.3

3.3
3.3.1

Conclusie
De veranderingen in de grondwaterstand zijn verklaarbaar uit de onderliggende
veranderingen in iMODFLOW en MetaSWAP. De veranderingen concentreren zich in
gebieden met (zeer) diepe grondwaterstanden en langs de Peelrandbreuk. Daarbuiten zijn de
veranderingen zeer gering.
Onverzadigde zone
Verdamping
In figuur 3.6 zijn de met NHI 3.02 berekende verdamping (ETact) weergegeven en de
verschillen ten opzichte van de vorige versie gepresenteerd. Het effect van de wijzigingen in
NHI 3.02 is klein en komt overeen met de verwachting.

Figuur 3.6 Gemiddelde verdamping (mm/j) voor de periode 1998-2006 in NHI 3.02 (links) en verschillen met NHI
3.01 (rechts)
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3.3.2

Beregening
In onderstaande figuur is de met NHI 3.02 berekende beregening weergegeven en de
verschillen ten opzichte van de vorige versie gepresenteerd. In gebieden met het landgebruik
kassen neemt de beregeningsvraag sterk toe. De verandering is het gevolg van een
aanpassing in de nieuwe MetaSWAP versie. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt
aanbevolen de berekeningen voor kassen in MetaSWAP te herzien in een volgende versie.

Figuur 3.7 Gemiddelde beregening (mm/j) voor de periode 1998-2006 in NHI 3.02 (links) en verschillen met NHI
3.01 (rechts)

3.3.3

Grondwateraanvulling
De berekende grondwateraanvulling voor de periode 1998-2006 is slechts zeer lokaal
veranderd (zie figuur 3.8). Meestal is de grondwateraanvulling iets afgenomen. Dit is te
verklaren door de aanpassingen in MetaSWAP.

Figuur 3.8 Gemiddelde grondwateraanvulling (mm/j) voor de periode 1998-2006 in NHI 3.02 (links) en verschillen
met NHI 3.01 (rechts)

Veranderingsrapportage NHI 3.02

17 van 73

1209264-002-BGS-0002, 31 oktober 2014, definitief

3.3.4

3.4
3.4.1

Conclusie
De veranderingen in de onverzadigde zone zijn over het algemeen zeer gering en goed te
verklaren door de veranderingen in MetaSWAP. De berekende beregening voor glastuinbouw
wordt met deze versie van het NHI overschat als gevolg van een bug in MetaSWAP. In
hoofdstuk 2 is hierover al een aanbeveling opgenomen.
Oppervlaktewater
Landelijke watervragen en tekorten
Hieronder zijn voor NHI 3.02 en NHI 3.01 de berekende watervragen gepresenteerd. De
aanpassingen in NHI 3.02 hebben beperkt effect op de watervraag, en dus op de
watertekorten. Dit komt overeen met de verwachting dat de verbeteringen beperkt effect
hebben op de berekeningsresultaten op landelijke schaal; op regionale schaal kunnen de
effecten wel significant zijn.

Figuur 3.9 Berekende watervraag voor peilbeheer in 2003, links NHI 3.01 en rechts NHI 3.02

Figuur 3.10
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Berekende watervraag voor doorspoeling per LSW in 2003, links NHI 3.01 en rechts NHI 3.02

Veranderingsrapportage NHI 3.02

1209264-002-BGS-0002, 31 oktober 2014, definitief

De berekende watervraag voor beregening vertoont in een aantal LSW’s verschillen met NHI
3.01. De verschillen bevinden zich in de LSW’s met glastuinbouw. Als gevolg van een kleine
bug in de nieuwe MetaSWAP versie is de beregeningsvraag in glastuinbouwgebieden
toegenomen. Dit is eenvoudig te corrigeren via nabewerking, maar aanbevolen wordt dit in
een volgende versie te herstellen (zie ook hoofdstuk 2).

Figuur 3.11

3.4.2

Berekende watervraag voor beregening per LSW in 2003, links NHI 3.01 en rechts NHI 3.02

Water aan- en afvoeren
De berekende water aan- en -afvoeren in versie 3.02 zijn vergelijkbaar met NHI 3.01 en ook
met NHI 3.0. Onderstaand wordt dit op een paar punten in het hoofdsysteem geïllustreerd.
De berekende piekaanvoer bij Gouda is iets hoger geworden. Dit wordt mede veroorzaakt
door de met 0.5 m 3/s verlaagde vaste lozing. Verder blijkt het effect van de iets strengere
sturing op de chlorideconcentratie in de inlaat bij Gouda in 2003; de inlaat gaat in NHI 3.02
een decade eerder dicht.
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Figuur 3.12

Aanvoer (+) en afvoer(-) Gouda, 2003, NHI 3.0 versus NHI 3.02

De resultaten voor Friesland zijn voor NHI 3.0 en NHI 3.02 vrijwel identiek, zoals te zien in
onderstaande figuur. In de onderliggende schematisaties is dan ook weinig veranderd.

Figuur 3.13

20 van 73

Berekende aanvoer (+) voor Friesland in 2003, NHI 3.0 versus NHI 3.02
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Figuur 3.14

Aanvoer (+) Oosterhout 2003, NHI 3.0 versus NHI 3.02

Door de aanpassing in NHI 3.02 van de inlaat bij Oosterhout wordt in de zomerperiode van
2003 duidelijk meer ingelaten naar het Mark-Vliet-Dintel systeem van Brabantse Delta.

3.4.3

Conclusie
Lokaal zijn er significante veranderingen in de resultaten voor het oppervlaktewater zichtbaar.
Op grotere waterbalanseenheden zijn de verschillen in watervraag en watertekorten over het
algemeen gering. Dit komt overeen met de analyse zoals gemaakt in hoofdstuk 2. Wel is de
te hoog berekende watervraag voor beregening in de glastuinbouw waarneembaar in de
berekende watervraag.
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4 Conclusies & aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen samengevat. Naast de analyses in
deze rapportage zijn ook aanvullende analyses gedaan met de ontwikkelversie van NHI (zie
de uitleg in de inleiding). Om een compleet beeld te geven van de status van NHI versie 3.02,
worden in dit hoofdstuk ook de conclusies en aanbevelingen van de aanvullende analyses
weergegeven.
4.1

Conclusies
Met de release van NHI 3.02 is een aantal bugs opgelost en zijn aanbevelingen uit het
deelprogramma Zoetwater overgenomen. De effecten hiervan voldoen aan de verwachting.
Een uitzondering is de overschatting van de beregeningsvraag in de glastuinbouw, door een
bug in MetaSWAP.
Door aanpassingen in de deelmodellen van het oppervlaktewater kan de KRW-verkenner
gebruik maken van de berekeningsresultaten van NHI 3.02. Voor overige toepassingen zijn
de functionaliteiten gelijk gebleven en zijn op landelijke schaal beperkte verschillen
waarneembaar ten opzichte van de vorige versie. De verschillen kunnen op lokale schaal wel
significant zijn. NHI 3.02 is door de uitbreiding en verbeteringen verbeterd ten opzicht van de
voorgaande versie.

4.2

Aanbevelingen
Uit de analyses van NHI 3.02 komen de volgende aanbevelingen naar voren:
Onverzadigd grondwater:
1
Limiteer de beregeningsaanvoer voor de glastuinbouw in de modelcode van
MetaSWAP.
2
Verbeter de bewortelingsdiepte-tabel in MetaSWAP, door tot aan de maximale
bewortelingsdiepte de discretisatie in diepte aan te passen.
3
Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden in MetaSWAP met betrekking tot
kleischeuren en schijngrondwaterstanden, zodat landelijke en regionale schematisaties
zoveel mogelijk worden gelijk gesteld.
Verzadigd grondwater
4
Zorg voor consistentie tussen de schematisatie van de Peelrandbreuk en de
schematisatie van het watervoerend pakket.
5
Implementeer de laatste versie van de ondergrond uit het Brabantmodel in NHI.
Op basis van aanvullende analyses met de ontwikkelversie van het NHI en aanbevelingen
van de wetenschappelijke klankbordgroep NHI (zie bijlage A) wordt voor het complete
overzicht bovendien een aantal urgente aanbevelingen genoemd die in afzonderlijke
rapportages zijn vastgelegd (de Louw et al, 2014 en van Walsum en van der Bolt, 2014). Het
betreft acties die op korte termijn en met beperkte inspanning kunnen worden gerealiseerd.
Simulatie van chloride:
6
Zorg voor technische vervolmaking van de inbedding van TRANSOL in het NHI,
inclusief de wijziging van de initiële condities voor chloride. Beoordeel opnieuw het
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effect op de berekende chlorideconcentraties, en definieer de vervolgstappen voor
toekomstige verbetering van de chloridemodellering.
Onverzadigd grondwater:
7
Herstel de hysteresefactor van 0,85 voor de effectieve wortelzone (geïntroduceerd in
NHI 3.0). Beoordeel daarna opnieuw het effect op de berekende verdamping en overige
waterbalanstermen, en definieer de vervolgstappen voor toekomstige verbetering van
de simulatie van verdamping en overige waterbalanstermen.
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A Bijlage: Advies van de Wetenschappelijke Klankbordgroep
NHI, bijeenkomst 25 februari 2014
De NHI Wetenschappelijke Klankbordgroep (WKG) heeft in haar bijeenkomst van 25 februari
2014 met instemming kennis genomen van de NHI Road Map, de NHI visie 2018 en de
voorgenomen structurering van de NHI kwaliteitsborging, inclusief beheer en onderhoud.
Voor een succesvolle implementatie hiervan zijn ondermeer ook periodieke inhoudelijke
reviews door externe experts en intensieve bijeenkomsten met de regio’s voor NHI van groot
belang. Dit geldt eveneens voor het actueel houden van de NHI website met het oog op
transparantie van het proces en de toegepaste methoden en data. Tevens is voor behoud
van de state of art van het NHI modelinstrumentarium elders in de onderzoeksprogrammering
meer aandacht nodig voor de agendering van (verbeter)items die uit verrichte of nog uit te
voeren NHI analyses naar boven komen. Te denken valt aan onderzoek inzake
zoutmodellering, herparametrisatie van verdampingsconcepten, en simulatie van de
bodemvochtbeschikbaarheid in relatie tot metingen.
Uit de (tussen)resultaten van de al uitgevoerde integrale hydrologische analyse adviseert de
WKG aan de NHI stuurgroep om thans prioriteit toe te kennen aan de volgende zaken voor
spoedige vooruitgang in de bruikbaarheid van NHI:
-

-

-

correctie van de onjuiste initialisatie van de zoutmodellering en nadien verificatie van
de (juistheid van de) werking van de zoutmodellering binnen NHI;
in relevante deelgebieden dichtheidsverschillen mee te gaan nemen in de NHI
berekeningen en dit in enkele voorbeeldgebieden te gaan beproeven;
de selectie van eventuele verder benodigde verbeteringen in zoutmodellering te
koppelen aan het type vraagstelling aan NHI;
verdere analyse van de merites van de simulatie van diverse waterbalans termen
landsdekkend met diverse regio’s ter hand te nemen;
te bezien hoe de simulatie van snelle afvoerprocessen in NHI vooral ten behoeve van
waterkwaliteit berekeningen pragmatisch kan worden verbeterd;
bij specifieke toepassingen voor klimaatscenario’s NHI verdampingsberekeningen in
enigerlei handzame vorm expliciet te gaan koppelen aan een dynamisch
gewasgroeimodel;
controle en waar nodig correctie van de dikte van de wortelzone voor gewassen waar
de verdamping hiervoor erg gevoelig is;
corrigeren van schematisering fouten in de Brabantse ondergrond en daarna
analyseren van de NHI grondwaterdynamiek samen met de regio door vergelijking
met LSK en andere metingen;
check en zonodig herstel van schematisering fouten bij waterwingebieden;
validatie van de bruikbaarheid van een ruimtelijke opschalingmethode op kleine
schaal in een gesimplificeerde situatie;

Vastgelegd op 3 maart 2014, door de voorzitter, Anton van der Giessen.
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B Analyse van de aanpassingen in MetaSWAP
In paragraaf 2.3 zijn de aanpassingen in de onverzadigde zone beschreven. In deze bijlage is
een uitgebreide beschrijving gegeven van de aanpassingen en de analyseresultaten van de
onverzadigde zone.
B.1

Nieuwe opties in MetaSWAP
•
Simuleren stroming door scheuren onder de wortelzone
In Flevoland en de Noordoostpolder komen permanente kleischeuren voor, deze
bevinden zich onder de wortelzone tot aan het drainageniveau (ca. 1.2 m –mv). Ze zijn
ontstaan door rijping van de klei na de ontginning. Het verschijnsel is ook bekend uit
andere polders zoals de Wieringermeer. Kleischeuren hebben op volgende wijzen
invloed
- Extra berging in de scheuren
- Versnelde verticale afvoer (via scheuren naar het freatische grondwater)
- Versnelde horizontale afvoer (via scheuren naar de ontwateringsmiddelen)
De kleischeuren zelf hebben een dusdanige omvang dat zij bepalend zijn voor de
ontwatering in het perceel. Daardoor wordt de versnelde verticale afvoer net zo snel
weer doorgevoerd naar de ontwateringsmiddelen. Dit leidt tot een verminderde
dynamiek van de grondwaterstand. In de huidige rekenwijze wordt de versnelde
horizontale afvoer nog niet als preferent transport gemodelleerd, maar via een
verlaagde drainageweerstand. De extra berging in de scheuren wordt via de eerder
bestaande optie voor macroporiën gesimuleerd.
•
Simuleren schijnspiegels boven slecht doorlatende bodemhorizonten
In grote delen van Drenthe komen ondiep potklei en keileemlagen voor waarboven
water kan stagneren, er ontstaan schijngrondwaterspiegels. Bij uitdroging van het profiel
zal de bovengrond uiteindelijk tot op de kleilaag geheel onverzadigd zijn. De kleilaag
zelf is op dat moment nog verzadigd maar door de zeer lage doorlatendheid is het
capillaire transport vanuit de kleilaag te verwaarlozen. Voor het MIPWA-model is het
noodzakelijk dit gedrag adequaat te kunnen simuleren. Om deze situaties met ondiepe
voorkomens van een kleilaag te kunnen simuleren zijn hiervoor speciale profielen
gedefinieerd waarin een tussenlaag is geïntroduceerd die bij het ontstaan van
onderdruk een doorlatendheid van vrijwel nul heeft. Met deze ”hydrologische
isolatielaag” wordt bij uitdroging van de wortelzone een blokvormig vochtprofiel
gesimuleerd met een te verwaarlozen invloed van de grondwaterstand wanneer die zich
op of onder het grensvlak van de kleilaag bevindt.

B.2

Analyse van verschillen in rekenuitkomsten als gevolg van aanpassingen in
MetaSWAP

B.2.1

Corrigeren van code-fout in situaties met grondwaterstand net onder de wortelzone
Situaties met de grondwaterstand vlak onder de wortelzone verdampten in NHI3.0.1 niet
potentieel als gevolg van een bug. Deze is in NHI3.02 is gecorrigeerd. De rekeneenheden
met ondiepe grondwaterstanden (35183, 260930, 289599, 290298 in Tabel B1) laten als
gevolg van de correctie een (soms zeer grote) toename in de verdamping zien richting
potentiele verdamping (tabel B1). De correctie heeft daarmee het beoogde effect.
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Tabel B.1

De actuele verdamping in 2003 (mm/jaar) van onderzochte rekeneenheden berekend met NHI3.01 en

NHI3.02 met de gedetailleerdere bodemschematisering.

SVAT
35183
62862
62863
79272
79273
260930
289599
290298
315263
332467
548762

B-2

omschrijving
grote toename
kleine afname
kleine afname
Kleine afname
kleine afname
grote toename
grote toename
grote toename
grondwaterstanden Veluwe
glastuinbouw
grondwaterstanden Limburg

NHI3.01
NHI3.02
-542
-729
-510
-499
-503
-493
-590
-583
-525
-517
-721
-807
-538
-606
-524
-607
-394
-394
-531
-533
-526
-518
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Deze veranderingen treden op in een enkele cel en zijn daardoor op landelijke schaal
nauwelijks zichtbaar, zoals te zien in onderstaande figuur.

Figuur B.1 Verschillen in de gesimuleerde evapotranspiratie in het jaar 2003 voor de nieuwe database ten opzichte
van de oude. Een positieve waarde staat voor een hogere verdamping berekend met NHI3.02

B.2.2

Robuust maken van het model voor diepe grondwaterstanden
De gevolgen van de nieuwe bodemschematisering en van de aanpassingen van de
MetaSWAP code zijn stapsgewijs getest door deze voor enkele rekeneenheden waar
problemen zijn geconstateerd te vergelijken met rekenresultaten voor identieke berekeningen
met NHI3.01 en de bijbehorende schematisering.
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Als eerste stap is de gevoeligheid van het model voor de gedetailleerdere schematisering
verkend door de verschillen in de berekende verdamping te analyseren. De bodemeenheden
blijken enigszins gevoelig te zijn voor de gedetailleerdere compartiment indeling: de
onderzochte rekeneenheden laten een gemiddeld verschil zien van ca. 11 mm voor de totale
verdamping in het jaar 2003 (Figuur B1, gebied rond grens Oost-Groningen/Drenthe). Van
Walsum en Veldhuizen (2011) concludeerden op basis van de PAWN-eenheden dat SWAP
met 1 cm dikte moet rekenen, maar dat MetaSWAP vanwege een ander algoritme voor de
middeling over de lagen met lagen van 5 cm kan volstaan. Er is geen aanleiding geweest om
deze conclusie te herzien bij de verwerking van de BOFEK2012-eenheden (Wösten e.a.,
2013). Dat wil echter niet zeggen dat er geen gevoeligheid is voor de laagdikte zoals bij de
huidige exercities is gebleken.
Vervolgens is geanalyseerd hoe de MetaSWAP-resultaten voor de nieuwe database zich
verhouden tot SWAP. Voor de test met een grondwaterstand van 5 m-mv komen de
rekenresultaten voor de nieuwe database meer overeen met die van SWAP dan de oude
schematisering. Voor de test met een grondwaterstand van 1.5 m-mv blijkt het gemiddelde
verschil tussen MetaSWAP en SWAP voor de nieuwe database -0.04% te zijn. Voor de oude
database was dat +0.08%. De met MetaSWAP berekende transpiratie neemt gemiddeld dus
licht af. Er zijn ook bodemeenheden met een kleine toename van het verschil met SWAP.
Tenslotte is verkend wat de effecten zijn op rekenresultaten van het NHI (Fig.B2). De nieuwe
database heeft duidelijk effect op de diepe grondwaterstanden. De verschillen in Limburg
tussen de oude en de nieuwe database komen doordat gebruik van NHI3.01 tot instabiel
gedrag leidde bij grondwaterstanden die in de buurt komen van de ondergrens van de
database (default en in NHI 100 m-mv. In de nieuwe code in combinatie met de nieuwe
database i.e. NHI3.02 worden MODFLOW-grondwaterstanden dieper dan 100 m-mv ‘op
afstand’ bediend door MetaSWAP, met een ‘doorval’ flux en bijpassende bergingscoëfficiënt.
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Figuur B.2 Verschillen in de gesimuleerde grondwaterstand in het jaar 2003 voor de nieuwe database ten opzichte
van de oude. Een positieve waarde staat voor een toename in de grondwaterstand.

De grondwaterstanden onder de hoge gronden zoals de Veluwe reageren traag en zijn
daardoor gevoelig voor de initiële condities van de modelberekeningen. De nieuwe database
met gedetailleerdere compartimentindeling kan alleen worden gebruikt wanneer tevens de
initiële vochtverdeling op consistente wijze wordt geüpdatet. Nog beter is het om ook nog een
initialisatierun voor een serie jaren uit te voeren. De implementatie van de nieuwe
bodemschematisering met bijbehorende initialisatie is voor zeer diepe grondwaterstanden
getest door de rekenresultaten voor een periode van 11 jaar (zonder initialisatierun) te
vergelijken waarbij de initialisatie is bepaald met een percolatieflux van 0.8 mm/d (Fig. B3).
Uit de figuur blijkt dat NHI3.01 een grotere jaarlijkse dynamiek vertoont, maar dat NHI3.02
een grotere langjarige dynamiek heeft. NHI3.02 wordt op beide tijdschalen realistischer
gevonden bij een dergelijke diepe grondwaterstand van ca. 60 m-mv.
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Verloop van een met NHI3.01 (blauw) en NHI3.02 (rood) gesimuleerde diepe grondwaterstand onder de

Veluwe, bij een maaiveld op 87 m+NAP. Initialisatie van beide runs met een percolatieprofiel van 0.8 mm/d.

De grotere dynamiek van NHI3.02 op een tijdschaal van enkele jaren wordt veroorzaakt
doordat met een bergingscoëfficiënt van ca. 0.16 wordt gerekend tegenover een waarde van
0.26 het NHI3.01 model. Een waarde van 0.26 in een zandgrond is alleen realistisch als het
profiel sterk is uitgedroogd. Maar dat is hier niet het geval, want het betreft een
wegzijgingsprofiel in de diepe ondergrond. Dat NHI3.02 een meer realistische waarde levert
komt doordat de kleinere compartimenten in de diepe ondergrond (1 m) veel beter de vorm
van het vochtprofiel kunnen beschrijven dan de zeer grote compartimenten (10 m) van
NHI3.01. Het meer gedetailleerde vochtprofiel verbetert ook de dynamiek van percolatie naar
de diepe ondergrond.

B.2.3

Aanpassen verwerkingswijze macroporiën in de bodemfysische database
De aangepaste verwerkingswijze voor macroporiën heeft bereikt dat het model stabieler
gedrag vertoont onder natte omstandigheden (Fig. B4), zoals te zien is in het voorbeeld van
de instabiliteit van NHI3.01 op dag 3 verdwijnt bij NHI3.02.
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Fig. B4
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Gesimuleerde grondwaterstanden met (NHI3.02, rood) en zonder (NHI3.01, blauw) aangepaste

verwerkingswijze van macroporiën.
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B.3

Extra funcitionaliteit in MetaSWAP
Met het samenvoegen van de verschillende metaSWAP versies is extra functionaliteit
beschikbaar gekomen. Deze wordt nog niet gebruikt in NHI 3.02, maar wordt hier wel
beschreven.

B.3.1

Simuleren stroming door scheuren onder de wortelzone
De implementatie van de kleischeuren in Flevoland in de modelcode van MetaSWAP is in
2012 afgerond en is opgenomen in het AZURE-rekeninstrumentarium. Het
kleischeurenconcept kent 2 onderdelen:
1. de kleischeuren zelf
2. een ploegzool (verdichting van het bodemprofiel)
De kleischeuren bevinden zich in de zone onder de ploegzool (ca. 40 cm –mv) tot aan het
drainniveau (ca. 120 cm-mv). De kleischeuren zijn ontstaan door rijping van kleimateriaal, de
omvang van de scheuren is afhankelijk van het lutum-gehalte van de bodem.
Figuur : Percentage kleischeuren in de ondergrond (40-120 cm –mv).

De ploegzool wordt geschematiseerd als een dun laagje (3cm) met een veel lagere
doorlatendheid, waardoor bij hevige neerslag boven de ploegzool een schijnspiegel kan
ontstaan. De weerstand van dit laagje is op basis van rekenexperimenten initieel gesteld op
600 dagen. MetaSWAP berekent deze schijnspiegel en is daarnaast in staat om bij de
vorming van de schijnspiegel water via een kortsluiting (de scheuren) af te voeren naar het
grondwater. In de figuur B5 is het effect van de kleischeuren op de grondwateraanvulling
weergegeven: als er voldoende aanbod van neerslagwater is neemt eerst de
grondwateraanvulling door de bodemmatrix toe. Wanneer het aanbod verder toeneemt,
ontstaat een schijnspiegel en slaat het profiel door: er komt grondwateraanvulling op gang
door de scheuren.

Figuur B5

Het effect van de ploegzool: In rood de grondwateraanvulling door de bodemmatrix, in groen de

bypass-flow en in blauw de gecombineerde flux.

B.3.2

Simuleren schijnspiegels boven slecht doorlatende bodemhorizonten
Er zijn twee methoden beschikbaar voor het simuleren van schijnspiegels boven een geheel
dichte kleilaag:
- de CAPSIM-methode die het verder uitzakken van de grondwaterstand voorkomt door
de capillaire opstijging op nul te stellen.
- de MetaSWAP-methode die het niet verder uitzakken van de grondwaterstand
effectueert via een aangepaste bodemfysische schematisering.
Voor een profiel met een kleilaag op 40 cm-mv ( Fig. B6) is duidelijk zichtbaar is dat de
grondwaterstand van de MetaSWAP methode (rood) in droge perioden niet onder de
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bovenkant van de leemlaag uitzakt en na neerslag sneller in bovendien ondiepere
grondwaterstanden resulteert. De optie voor simuleren van de schijnspiegels werkt zoals
bedoeld. De CAPSIM methode (blauw) blijkt toegepast in MetaSWAP minder goed te werken:
de grondwaterstand zakt verder uit. Een dieper beginnende kleilaag zal de berekende
grondwaterstanden minder sterk beïnvloeden (fig. B7). Dan blijkt (in dit geval) de CAPSIM
methode ook het gewenste effect te hebben
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Fig. B6

Met MetaSWAP gesimuleerde grondwaterstanden voor een ondoorlatende kleilaag vanaf 0.40 m-mv.

Blauw: CAPSIM methode, rood: MetaSWAP methode
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Fig. B7

Met MetaSWAP gesimuleerde grondwaterstanden voor een ondoorlatende kleilaag vanaf 0.60 m-mv.

Blauw: CAPSIM methode, rood: MetaSWAP methode

De verschillen tussen beide methoden werken ook door op het vochtprofiel aan het eind van
de zomer (fig. xx3). De rekenwijze met de hydrologische isolatielaag geeft het blokvormig
vochtprofiel dat beantwoord aan de verwachting voor een uitgedroogde situatie boven een
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ondoorlatende ondoorgrond; de sprong bij 0.15 m-mv wordt veroorzaakt door de overgang
van bodemhorizonten voor dit profiel. De overgang naar de verzadigde ondergrond gebeurt
voor dit profiel in de hydrologische isolatielaag tussen 0.30 en 0.40 m-mv, idealiter wordt
deze overgang voor dit profiel gerealiseerd op de diepte van 0.40 m-mv (of vlak daaronder).
Er is bereikt dat het vochtgehalte in de wortelzone veel lager is dan in de isolatielaag; de
implementatie beïnvloedt dus de vochtvoorraad in de wortelzone op de gewenste wijze in een
uitgedroogde situatie. Uit de figuur blijkt ook dat er een numeriek probleem is bij de scherpe
overgang naar de isolatielaag: voor het eerste compartiment net onder de wortelzone schiet
het model door met een hydrologisch niet te verklaren dip in het vochtgehalte als resultaat.
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Fig. B8. Met MetaSWAP gesimuleerde vochtprofielen op dag 271 van het eerste simulatiejaar, met twee
methoden voor inbrengen van een ondoorlatende kleilaag. Blauw: CAPSIM methode, rood de geavanceerde
schijnspiegeloptie

Uit het vochtprofiel (fig. B8) blijkt dat de methode verbeterd kan worden. Voor dit profiel wordt
een kwart van de wortelzone (0,00-0.40 m-mv) gebruikt als isolatielaag om de overgang naar
de leem te kunnen simuleren. Daarbij ontstaat bovendien een rekenkundig probleem (dip in
vochtprofiel van Fig. 3). Beide problemen verdwijnen wanneer de isolatielaag niet zoals nu in
de wortelzone maar in de leemlaag wordt geplaatst (voor dit profiel 0.40-0.50 cm-mv). De
isolatielaag
moet in de verbeterde methode bovendien niet alleen een speciale
doorlatendheidskarakteristiek maar ook een aangepaste vochtkarakteristiek krijgen waarbij
het verzadigd vochtgehalte net als de verzadigde doorlatendheid op een zeer lage waarde
wordt gesteld.
B.4

Conclusies
Situaties met vrijwel permanent grondwaterstanden net onder de wortelzone verdampten in
NHI3.0.1 niet potentieel, wat overigens slechts incidenteel voorkwam. In NHI3.02 is de
verdamping in deze situaties nagenoeg potentieel. In andere situaties zijn de verschillen in
verdamping tussen NHI3.01 en NHI3.02 ( als gevolg van de gedetailleerdere verticale
discretisatie van de database) klein en te verklaren, waarbij de resultaten van NHI3.02 nog
meer overeenkomen met de resultaten van SWAP voor dezelfde situaties. Bij diepe
grondwaterstanden
zoals onder de Veluwe wordt een meer realistische dynamiek
gesimuleerd. De onrealistische schommelingen in Limburg zijn gedempt. De correctie van de
verdampingsfout bij zeer ondiepe grondwaterstanden en het robuust maken van MetaSWAP
voor diepe grondwaterstanden hebben het beoogde effect.
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Door het samenvoegen van de verschillende MetaSWAP-versies die zijn ontwikkeld voor
specifieke projecten hebben alle de ‘landelijke’ en ‘regionale’ modetoepassingen de
mogelijkheid om net als in het AZURE model met stroming door scheuren te rekenen en om
net als in het MIPWA-model schijngrondwaterstanden te simuleren.
De methode om stroming door kleischeuren te simuleren is getest in de toepassing van
AZURE. Om deze optie in het NHI te gebruiken moet de database worden uitgebreid met
profielen voor gescheurde kleigronden.
De optie in MetaSWAP om schijnspiegels te simuleren blijkt goed in staat het verschijnsel te
simuleren dat de grondwaterstand niet verder uitzakt dan tot de bovenkant van de leemlaag.
De huidige implementatie beïnvloedt de vochtbeschikbaarheid in de wortelzone op een
manier die nog kan worden verbeterd.

B.5

Aanbevelingen
Bij de analyse is geconstateerd dat momenteel diepere wortelzonediktes van bijvoorbeeld 55
cm in de invoertabel naar beneden worden afgerond tot 50 cm hetgeen de vochtvoorraad en
de actuele transpiratie reduceert. De bewortelingsdiepte-tabel kan worden verbeterd door tot
aan de maximale bewortelingsdiepte stapjes van 5 cm te hanteren.
Verder is geconstateerd dat de beregeningsvraag in de glastuinbouw momenteel niet
adequaat wordt gesimuleerd. De resultaten van NHI 3.02 kunnen via een nabewerkingsslag
wel worden gebruikt, in verband met transparantie en het voorkomen van onjuist datagebruik
/ foutieve interpretaties is het echter noodzakelijk de modelcode aan te passen.
De invloeden van macroporiën op berging en stroming worden in de bestaande werkwijze
nog niet op geïntegreerde wijze gesimuleerd. Ook is er nog geen versnelde horizontale
afvoer via preferent transport naar ontwateringsmiddelen, en evenmin is er doorval vanuit het
maaiveld via scheuren door de wortelzone heen. Aanbevolen wordt deze vormen van
kortsluiting ook in het model op te nemen. Bij het simuleren van waterkwaliteitsprocessen
speelt het preferent transport een sleutelrol.
De methode voor simuleren van de schijnspiegels kan worden verbeterd door de isolatielaag
in de leemlaag zelf te plaatsen en zowel de doorlatendheidskarakteristiek als de
vochtkarakteristiek aan te passen, waarbij zowel aan het verzadigd vochtgehalte als aan de
verzadigde doorlatendheid een zeer lage waarde worden toegekend.
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C Bijlage regionaal oppervlaktewater (MOZART)
In paragraaf 2.4 en 2.5 zijn de aanpassingen in het oppervlaktewater beschreven. In deze
bijlage is een uitgebreide beschrijving gegeven van de aanpassingen en de analyseresultaten
in MOZART.
C.1

Aanpassingen in de modelcode
In hoog Nederland zijn kleine beken gemodelleerd als lsw’s met een gedefinieerde routing
van lsw A naar lsw B. Deze routing is opgelegd volgens relatie tussen peil, volume en afvoer.
Bij het opsplitsen van districten in kleinere districten (soms op basis van het onderscheid met
wateraanvoer versus zonder wateraanvoer, soms door het splitsen van grote districten in
kleinere eenheden) is deze routing doorgesneden. Immers, de lsw-routing in MOZART werkt
niet over districtsgrenzen heen. Dit heeft echter als ongewenst gevolg dat een op deze
manier gemodelleerde beek niet meer doorloopt, maar halverwege stopt en via een
districtslozing op het DM-netwerk gezet wordt. Op deze manier is voor een aantal beken in
Noord-Brabant de logica van het bekensysteem doorbroken, en lozen districten op bv. het
Wilhelminakanaal terwijl de beken daar in de praktijk via syphons onderdoor lopen.
De code-aanpassing in MOZART is nu dat de lsw-routing over de districtsgrenzen wordt
opgegeven in een extra invoerfile. Hiervoor wordt een extra invoerfile opgegeven met de
koppelingen van de lsw’s over de districtsgrenzen heen. Dit kan niet in de normale lsw routing
invoerfile, omdat die door de MOZARTIn preprocessing wordt geknipt op de districtsgrenzen.
De extra invoerfile is afgeleid uit de oorspronkelijke lsw-routing file door voor elk lsw het
bijbehorende district te vinden (uit de lsw.dik file) en te checken op koppelingen tussen lsw’s
die in verschillende districten zitten.
Op basis van de lijst met lsw-koppelingen worden de lsw berekeningen aangepast. Voor de
lsw-routing wordt bij koppelingen over de districtsgrens van lsw A naar lsw B, voor lsw A in
distrct X een onttrekking opgegeven ter grootte van de berekende lsw lozing van lsw A. Deze
onttrekking komt dan bij lsw B als lozing beschikbaar.
Qua zoutgehalte krijgt deze onttrekking/lozing de concentratie van het lsw water waaruit
onttrokken wordt.
In MOZART zijn alle berekeningen opgezet volgens het stramien:
Loop over alle districten
Loop over lsw’s in het district
End loop
End loop
Dat betekent voor de implementatie van de lsw-routing over de districtsgrenzen, dat de
districten eerst in de logische volgorde gezet moeten worden, zodat ze in volgorde volgens
de lsw-routing gesimuleerd kunnen worden. Het betekent ook, dat lsw-routing over de
districtsgrenzen slechts in 1 richting mogelijk is. Het is dus niet toegestaan dat een lsw in
district A loost op een lsw in district B, en dat tegelijkertijd een ander lsw in district B juist loost
op een lsw in district A.
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De code is voor een aantal gevallen stand-alone getest (Zie bijlage D memo Andre Hendriks
dd 21 augustus). Bij verificatie voor een paar lsw’s in de Dommel is geconstateerd dat het
inderdaad goed werkt:
In NHI 3.01 is er een routing van lsw 051179 naar lsw 051170, beide in district 71; de
balanspost ‘ToDownstream’ van lsw 051179 is gelijk aan de balanspost ‘Upstream’ van lsw
051170
In NHI 3.02 zijn dezelfde lsw’s gecontroleerd. Echter, behalve lsw 051179 watert ook lsw
051184 uit het naburige district 712 af op lsw 051170. De som van de balansposten
‘ToDownstream’ voor lsw 051179 en 051184 is gelijk aan de balanspost ‘Upstream’ voor lsw
051170.
Een vergelijkbare check voor lsw 051170 (in district 71) en 051164 (in district 712) die beide
afwateren op lsw 051144 (in district 71) levert ook een kloppend resultaat.

C.2

Aanpassingen in de schematisatie
Uit een eerste analyse bleek een flinke lijst van wederzijds afhankelijke districten, waarbij
lsw’s van het ene district naar een lsw in het andere district afwateren en andersom.
Van district
18
19
20
20
20
22
23
24
28
28
29
67
71
71
97
98
98
130
181
271
604
605
950
965

C-2

Naar district
918
107
97
102
918
23
29
99
281
282
282
515
711
712
107
99
102
131
918
950
605
606
951
966
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De volgende invoer is aangepast:
Dw.dik
De districts-indeling is aangepast, omdat een aantal uit losse delen bestaande districten zijn
opgeplitst in afzonderlijke districten. Dit betreft vooral een aantal districten in Twente, die
eerder waren opgedeeld in delen met wateraanvoer en delen zonder wateraanvoer.

Figuur C.1 district 918 (Twente-zuid, zonder wateraanvoer), nu gesplitst in district 918, 919 (NW) en 920 (ZO)
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Figuur C.2 Figuur 4: district 18 (Twente-zuid met wateraanvoer) opgesplitst in nieuwe districten 18, 182 (NW) en
183(NO)

Figuur C.3 district 20 (Twentekanaal), gesplitst in 20 en 185 (O)
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Figuur C.4

district 107 Schipbeek-Noord, gesplitst in 107 en 171 (N)

Figuur C.5 district 97 Schipbeek-Zuid, gesplitst in 97 en 197 (ZO)
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Figuur C.6 district 24 Berkel/Slinge, gesplitst in 24 en 241 (NW)

Figuur C.7 district 71 Dommel

District 71, de Dommel, is gesplitst in een noordelijk deel (71) en een zuidelijk deel (713). De
reden hiervoor is de lsw-routing die deels verloopt via het geheel door district 71 omsloten
gebied met wateraanvoer in district 712. Om te voorkomen dat lsw’s in district 71 lozen op
een lsw in district 712, en lsw’s in district 712 weer op lsw’s in district 71, is district 71
gesplitst. De grens is globaal van noordwest van district 712, langs de grens van district 712
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en verder richting zuidoost naar district 69 (Gender). Het zuidelijk deel is district 713
geworden, het noordelijk deel blijft district 71.
•
Lsw.dik
De lsw-indeling is niet aangepast, er is alleen een klein aantal lsw’s ingedeeld in een naburig
district. Dit om loops in de lsw-routing over de districtsgrenzen te voorkomen.

Lsw

Zat in district

Nu in district

31248

131

130

51256
70126

71
19

711
107

100038

605

604

100214

606

605

100215

606

605

100236

606

605

151051

20

97

181207

515

67

210004

28

282

211003

282

29

211013

282

29

211082
231135

28
22

282
23

151235
141352
141366
141478

99
181
181
918

24
918
918
20

Opmerking
(van district – naar district)
Van Goudbloem
naar Heerjansland
Van Dommel naar Dommelmet wateraanvoer Oost
Salland
Van Westerwoldsche Aa
naar NW-Drenthe
Van Westerwoldsche Aa –Zo
naar Westerwoldsche Aa -Mid
Van Westerwoldsche Aa –ZO
naar Westerwoldsche Aa –Mid
Van Westerwoldsche Aa –ZO
naar Westerwoldsche Aa -Mid
Van Twenthekanaal naar
Schipbeek-Zuid
Van Maas-Zuid
naar Geleenbeek
Van ZW-Veluwe naar
ZW-Veluwe-Randmeren
Van ZW-Veluwe
naar NW-Veluwe
Van ZW-Veluwe
naar NW-Veluwe
Van ZW-Veluwe naar
ZW-Veluwe-Randmeren
Van IJssel naar NO-Veluwe
Van Slinge/Afwateringskanaal
naar Berkel/Slinge
Twente-zuid
Twente-zuid
Twentekanaal

•
Lswrouting.dik
De lsw routing die in NHI 3.0 werd gebruik, was niet overal compleet omdat de routing bij
overschrijding van districtsgrenzen werd doorgeknipt, en in de loop van verschillende NHI
versies een aantal districten in stukken (met en zonder wateraanvoer) is geknipt.
•
Lswrouting_dbc.dik
Dit bestand bevat de districtsgrensoverschrijdende lsw koppelingen.
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Als voorbeeld van de nieuwe routing een grafische weergave voor de regio’s met de grootste
aanpassingen, dat zijn Twente en de Dommel.

Figuur C8: Nieuwe routing in Twente
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Figuur C9: Nieuwe routing in de Dommel

NB De lsw’s die direct op de Dommel lozen zijn niet opgenomen in de lsw-routing, want de
Dommel is opgenomen als tak in DM en ook in LSM. Overwogen kan worden om in de
toekomst alsnog deze lsw’s ook in de lsw-routing op te nemen (dat oogt iets logischer).
Omdat de koppeling van MOZART aan DM en LSM op basis van districten is, en niet op
basis van de individuele lsw’s, zal het effect op NHI resultaten gering zijn.
De impact van de aanpassing van de LSW routing op de kwantiteit is niet groot, maar
relevant voor KRW toepassingen. Als illustratie worden hieronder voor de Dommel een
plaatje van gewenste aanvoer en afvoer gegeven, voor de oude districten 71 en 712 (in NHI
302: districten 71, 713 en 712). District 712 is het district met wateraanvoer, terwijl district 71
(en 713) geen aanvoer hebben. De nieuwe lsw-routing over districtsgrenzen heen zorgt
ervoor dat er meer water beschikbaar komt in district 712, zodat er minder uit DM hoeft te
worden ingelaten.
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000

NHI30 Onttrekking
000
000
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000
1
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13 19 25 31 37 43 49 55 61 67
Decade (2002 en 2003)

Figuur C10: Gewenste aanvoer district 712, Dommel

Het gaat hier om kleine debieten. De verschillen zijn in absolute zin klein (maar door de kleine
getallen relatief wel groot). Opvallend is dat de testrun in de nieuwe versie vaker een
aanvoerdebiet vraagt. Hierbij speelt een verschil in initialisatie (1996-2006 run versus een
2002-2003 run), of mogelijk is hier de bijdrage van bovenstroomse lsw’s (wel in de NHI 302
testrun, niet in de NHI3.0 run) gering, en het effect dat water uit de meest benedenstroomse
lsw’s in district 712 in NHI 3.02 doorstroomt naar een lsw in district 71 van groter belang (het
water is dan niet meer beschikbaar om in district 712 eventuele vragen van andere lsw’s te
voorzien).
De piekvraag in 2003 is wel hetzelfde (0.08 m3/s).
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Figuur C11: Afvoer district 71+712, Dommel

Het afvoerpatroon is vergelijkbaar, maar er zijn verschillen. Deze moeten worden verklaard
uit:
•
verschil in initialisatie (2 jarige testrun NHI 3.02 met alleen MOZART en DM
aanpassingen ten opzichte van NHI 3.01, versus een 10jarige run met NHI 3.0),
•
verschillen in MODFLOW-MetaSWAP tussen versie 3.0 en 3.01, en
•
mogelijke lozingen van lsw’s in district 711 op lsw’s in district 71.
Op DM niveau is voor een andere testsom (met gelijke informatie uit de MODFLOWMetaSWAP cellen) op DM niveau gekeken wat de impact op de aanvoer bij Eefde is. In het
achterland van Eefde is immers flink aan de lsw-routing en districtsindeling gesleuteld. Het
resultaat voor een testsom 1981 wordt hieronder getoond. Het blijkt dat de verschillen gering
zijn. Verderop in dit rapport wordt bij integrale effecten van aanpassingen nog een plaatje van
Eefde voor 2003 getoond.
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Figuur C12: Aanvoer bij Eefde, alleen DM en MOZART aanpassingen voor NHI 302 (vergelijk met NHI
3.01)
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D Bijlage Memo wijzigingen in modelcode MOZART.
In paragraaf 2.4 zijn de aanpassingen in het oppervlaktewater beschreven. In deze bijlage
zijn de aanpassingen van de modelcode MOZART in detail beschreven (bron: memo
wijzigingen in modelcode MOZART, Hendriks, 21 augustus 2014).
In de zomer van 2014 is MOZART uitgebreid met de mogelijkheid om LSW routing ook te
kunnen definiëren tussen LSW’s die niet in hetzelfde district liggen. Dit memo beschrijft de
wijzigingen die daarvoor noodzakelijk waren. Ook zijn er tijdens het proces enkele wijzigingen
aan de code aangebracht die niet strikt noodzakelijk waren, maar waarvan vereenvoudiging
of versnelling van de code van mocht worden verwacht. Ook deze zijn hieronder beschreven.

D.1

Versie
Uitgangspunt van de wijzigingen was de code zoals die begin juni 2014 in de repository
https://repos.deltares.nl/repos/NHI/trunk/engines/MOZARTNHI/ was opgenomen. Volgens de
header in common.h was dit 1.6h rev761. Voor de versie met de wijzigingen is het
revisienummer opgehoogd tot 762. Ook is een resource bestand toegevoegd, waarmee de
executable ook een versie resource kon krijgen die onder Windows kan worden opgevraagd.
De dan getoonde informatie noemt bestand versie 1.6.8.762 en als product NHI versie 3.2.0.0
Eind augustus zijn de gewijzigde bronbestanden en de nieuwe bestanden in de repository
ingecheckt.

D.2

Lezen extra invoer
Om de uitwisseling tussen LSW binnen een district en uitwisselingen over de districtsgrenzen
heen duidelijk te scheiden, is er gekozen voor een apart invoer bestand voor de laatsten. Het
bestand ‘MOZART.prm’ is daarom uitgebreid met een extra regel, die begint met
fi LSW_RT_INTER
Afhandeling is analoog aan de bestaande file definities. Aangepaste code: routine
HandleFiCommand in init.cpp en toegevoegd member char *acLswRoutingInter in ds.h.
Vervolgens wordt de informatie uit het bestand ingelezen in routine MzInit (init.cpp) door de
nieuwe routine ReadLswDistrictRouting, een kleine variatie op de bestaande routine
ReadLswRouting.

D.3

Sorteren districten
Door de toevoeging van de routing tussen DW’s, wordt – net als al het geval voor de LSW’s
in een district – de volgorde van afhandeling van belang. Bij de toekenning van de fluxen aan
het ontvangende LSW is informatie over het leverende LSW nodig die dan dus al bekend
moet zijn. Daarom worden de DW’s, na het bekend zijn van de routing tussen DW’s,
gesorteerd in de nieuwe routine SortDw() in init.cpp. Als het aantal sorteerslagen te groot
wordt, met als meest waarschijnlijke oorzaak een lus in de volgorde, wordt het programma
met een foutboodschap beëindigd.
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D.4

Bepaling totale lozing op LSW
Uit een testje bleek dat MOZART met de hiervoor genoemde wijzigingen al voor het grootste
deel correct de uitwisseling over de districtsgrenzen bepaalde (sic). Alleen het ontvangende
LSW kreeg niet de informatie door over de toegekende flux. Dit bleek veroorzaakt te worden
door de routine TotalLswDischarge in various.cpp: bij het zoeken van de LSW - LSW
exchange werd gewerkt vanuit het DW van één van de LSW’s, waardoor informatie
gekoppeld aan het andere LSW niet werd gevonden. De oplossing is om in alle gevallen
gebruik te maken van de aan een LSW gekoppelde routing informatie (de ketens
pLswRoutUpFirst en pLswRoutDownFirst). Deze is wel correct gevuld, ook in geval van
uitwisseling over districten heen. Bovendien werd de routine daardoor een stuk eenvoudiger.

D.5

Testen
De testen hebben plaatsgevonden op de schematisatie zoals in de repository te vinden onder
https://repos.deltares.nl/repos/NHI/trunk/tests/DM/InterDistrict/pre/
Na kopiëren van de benodigde bestanden naar post zijn 4 tests gedraaid. Deze zijn hieronder
beschreven. De PowerPoint presentaties in post/MOZART geven de schematisaties weer van
de gebruikte districten 25 en 26. post/MOZART bevat ook een vergelijking van de eerste vijf
stappen van de basis run (Pre) en de vier testjes.

D.5.1

Test1
151929 (25) stuurt het overtollige water niet langer naar het DW, maar naar 151526 (26)
Het resultaat is zoals verwacht: in 151526 komt meer water beschikbaar (in de eerste stap
ca. 570481 m 3), dat grotendeels doorgegeven wordt via de keten 151526 / 151580 / 151621.
Door peilveranderingen wordt de neerslag iets anders, de balansfout blijft overal in dezelfde
grootte orde.

D.5.2

Test2
De richting van de uitwisseling wordt omgekeerd. 151526 stuurt nu 20% van het overschot
naar 151929 en nog slechts 80% naar 151580. De post upstream van 151580 reduceert met
het verwachte bedrag. De post upstream van 151929 neemt met hetzelfde toe.

D.5.3

Test3
Als test1, maar slechts 50% wordt naar 151526 doorgestuurd, het overige blijft afgevoerd
worden op het DW. De veranderingen zijn in de verwachte orde.

D.5.4

Test4
Als test3, maar de overige 50% gaat niet naar het DW, maar naar 151517 (26). In 151621,
waar beide stromen weer samenkomen, verwacht je nu veranderingen even groot als in test
1. Dit blijkt te kloppen, al zijn er natuurlijk kleine veranderingen door gewijzigde neerslag
fluxen.
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E Bijlage Waterverdelingsnetwerk
In paragraaf 2.5 zijn de aanpassingen in het waterverdelingsnetwerk op hoofdlijn beschreven.
In deze bijlage zijn de wijzigingen meer in detail beschreven.

E.1

Schematisatie

E.1.1

Update chloride data voor het benedenrivierengebied Rijn-Maas monding
De chloride randvoorwaarden voor DM zijn opnieuw bepaald in het kader van
Deelprogramma ZoetWater. Het Sobek-RE model waarmee de zoutindringing in het
benedenrivierengebied wordt gemodelleerd is hiervoor kritisch doorgelicht, qua
randvoorwaarden, laterale debieten en dispersie aangepast en opnieuw doorgerekend. De
berekende chloride concentraties bij Gouda zijn vergeleken met de gemeten concentraties
voor 1976, 2003 en 2011. Ook de sluitingsperioden van de inlaat Gouda zijn vergeleken. Het
bleek dat het Sobek model in kritische perioden iets lagere concentraties berekende dan
gemeten. Bij sturing in DM op overschrijding van de gebruikelijke norm van 250 mg/l bij
Gouda zou daardoor met een te korte periode van sluiting van Gouda gerekend worden (dus
met een te grote beschikbaarheid van zoet water bij Gouda). Geanalyseerd is welke sturing
het beste de sluitingsperioden reproduceert. Op basis daarvan is besloten in DM de inlaat bij
Gouda te sluiten als de met Sobek_RE berekende chlorideconcentratie decadegemiddeld
een norm van 200 mg/l bij Krimpen overschrijdt. (Zie memo Vergroesen en Prinsen, mei
2013, en DPZW rapportage)

E.1.2

Update gewenste debieten aan het laatste beheer
De volgende gewenste debieten zijn aangepast conform het laatste beheer van de regionale
waterbeheerders:
•
De zomerdoorspoeling van de Zaan is gereduceerd van 5.1 m3/s naar 1.0 m3/s. Deze
aanpassing in het beheer is medio 2004 doorgevoerd. Bij eerdere toetsingen voor 2003
is daarom bewust het hogere doorspoeldebiet gebruikt, maar bij operationeel gebruik
van het NHI voor de huidige situatie en bij de beleidsanalyses voor DPZW moet
gerekend worden met het lagere doorspoeldebiet. Dat betekent dat bij de vergelijking
van het model met historische data van 2003 en eerder hierdoor verschillen zullen
ontstaan.
•
De zomerdoorspoeling van de Zeesluis Muiden is gereduceerd tot 7 m3/s (was 10 m3/s)
conform het Waternet Sobek model dat voor de ontwikkeling van LSM 1.0 is gebruikt.
•
De doorspoeling van de Amsterdamse grachten via Zeeburg is aangepast en komt nu
overeen met de doorspoeling zoals die in het Waternet Sobek model voor LSM 1.0 is
opgenomen. De doorspoeling is nu gezet op 0.9 m3/s in de winter, en 1.8 m3/s in de
zomer (was voorheen resp. 2.1 en 4.2 m3/s).

E.1.3

Update vaste lozingen en onttrekkingen
De in het model opgenomen vaste lozing voor RWZI’s in Rijnland was 3.5 m3/s. Voor de
DPZW analyses is deze gereduceerd tot 3.0 m3/s. Dit heeft als gevolg dat het Rijnland
systeem iets eerder een aanvoerbehoefte zal berekenen, omdat er intern 0.5 m3/s minder
beschikbaar is.
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E.1.4

Modellering aanvoer Oosterhout
De aanvoer naar het beheersgebied van Brabantse Delta via de inlaat Oosterhout is iets
aangepast, zodat het beter overeenkomt met de werkelijke situatie. In droge perioden, ook bij
lage afvoer via het Wilhelminakanaal en de Maas, kan de inlaat Oosterhout toch altijd water
inlaten omdat er voldoende zoet water vanuit de Amer (gevoed via Maas en Merwede)
beschikbaar is. Hiervoor is in het model een extra tak van Merwede naar Geertruidenberg
toegevoegd. De aanvoercapaciteit vanuit Geertruidenberg naar Oosterhout is vergroot van
1.65 tot maximaal 20 m 3/s. In de verdeelsleutel is opgegeven dat de eerste kuub gevraagd
wordt uit het Wilhelminakanaal (in lijn met het daar opgegeven gewenste debiet), een grotere
vraag zal indien nodig via de aanvoer via Geertruidenberg kunnen worden voorzien. Verder is
het gewenst debiet op Dintelsas en Bovensas in de zomerperiode (1 juni-30 september)
verhoogd tot 5+2=7 m3/s. Hiervan wordt verondersteld dat er orde 0.5 m 3/s uit districten komt,
dus is in het model op de Mark (tak 5025) een gewenst debiet van 6.5 m 3/s opgegeven.

E.1.5

Aanpassingen voor mogelijke maatregelen DPZW
De DM schematisatie bevat een extra tak van Waal naar IJssel voor extra aanvoer naar de
IJssel (tak 60581) ter voorbereiding op een maatregel die in het Deelprogramma ZoetWater is
voorgesteld. In de huidige situatie wordt deze tak niet gebruikt en is het debiet nul.
Ook is voor de koppeling van hoofdwatersysteem naar regionaal watersysteem in DPZW een
aantal extra takken toegevoegd: de Roode Vaart (tak 50211) en de doorvoer door de
Krimpenerwaard van Lek naar Hollandsche IJssel (tak 4040). Deze zijn nu wel opgenomen in
de NHI2014 schematisatie, maar zullen nog debiet nul laten zien. Pas als de bijbehorende
maatregel geactiveerd wordt, zal het model op deze takken een debiet ongelijk aan nul
berekenen.

E.1.6

Aanpassingen peilbeheer meren en stuwpanden
Voor het peilbeheer van meren en stuwpanden zijn aanpassingen gedaan. Voorheen kende
DM alleen een minimum peil, streefpeil en maximumpeil. Na de aanpassing is het mogelijk
om optioneel twee extra peilen te specificeren als tijdreeks en met een instelbare prioriteit,
zodat er tussen minimum peil (typisch prioriteit 1) en streefpeil (typisch prioriteit 9) ook twee
kritische peilen kunnen worden opgegeven waarmee de afweging tussen peilhandhaving voor
toekomstige watervragen en watervragen in de huidige tijdstap expliciet kan worden gemaakt.
In NHI2014 zijn voor alle meren en stuwpanden twee extra kritische peilen opgegeven.
Standaard is gekozen om de kritische peilen gelijk te stellen aan het minimum peil, en de
prioriteit op 1 en 2. Op deze manier heeft deze extra invoer geen effect.
Bij het IJsselmeer en Markermeer zijn de twee kritische peilen in de zomer ingesteld op -0.25
m NAP en -0.30 m NAP (bij minimum peil -0.40 m NAP en zomerstreefpeil -0.20 m NAP). De
prioriteitsstelling van gewenste debieten voor visintrek Waddenzee-IJsselmeer en
doorspoeling Markermeer-Noordzeekanaal en de prioriteiten voor de kritische peilen zijn in
overeenstemming gebracht met de recente factsheet regio IJsselmeergebied-Noord
Nederland 2013, en hoe volgens dat document met kortingen wordt omgegaan. De factsheet
(versie 3.0) geeft het volgende aan:
•
Bij peilen op IJsselmeer en Markermeer tot -0.25 m NAP kan nog voldoende water
aangevoerd worden.
•
Als het peil onder de -0.25 m NAP dreigt te zakken, worden de eerste categorie 4
waterverbruikers uit de verdringingsreeks zoals doorspoeling voor visintrek WaddenzeeIJsselmeer en doorspoeling Markermeer-Noordzeekanaal gekort.
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•

•
•
•

Daarna worden ook andere categorie 4 watergebruikers gekort, zoals beregening
landbouw en doorspoeling voor centrale Bergum (deels door bewust beleid, deels
omdat de inlaatcapaciteit afneemt bij lager IJsselmeerpeil)
Bij een peil van -0.30 m NAP worden categorie 4 watervragen geheel gekort.
Bij verder uitzakken van het peil neemt de inlaatcapaciteit verder af en worden ook
categorie 2 en 3 watervragen mogelijk gekort.
Doorvoer van water door Zuiderzeeland van Markermeer naar de randmeren (als de
randmeren tot -0.15 m NAP zakken, bij zomerstreefpeil van -0.05 m NAP) gaat door tot
bij Markermeer verdringingsreeks categorie 1 watervragen tekorten zouden krijgen.

Op basis hiervan is de volgende prioriteitsstelling in DM geïmplementeerd:
•
IJsselmeer & Markermeer, minimum peil -0.40 m NAP prioriteit 1 (ongewijzigd)
•
Randmeren minimum peil -0.30 m NAP, prioriteit 1 (ongewijzigd)
•
IJsselmeer & Markermeer: streefpeil zomer -0.20 m NAP, prioriteit 9 (ongewijzigd)
•
Randmeren streefpeil zomer -0.05 m NAP, prioriteit 9 (ongewijzigd)
•
Gewenst debiet visintrek IJsselmeer 10 m3/s, prioriteit 8 (was prioriteit 10)
•
Gewenst debiet Markermeer-NZK (variabel), prioriteit 8 (ongewijzigd)
•
IJsselmeer, Markermeer: kritisch peil -0.25 m NAP, prioriteit 7 (nieuw). Door deze extra
definitie wordt doorspoeling Markermeer-NZK en visintrek IJsselmeer gekort als het
meerpeil in de zomer beneden -0.25 m NAP zakt. Ook enkele andere regionale
doorspoeldebieten met prioriteit 8 worden in dat geval gekort.
•
IJsselmeer, Markermeer: kritisch peil -0.30 m NAP, prioriteit 5 (nieuw). Dit zorgt voor
korten op MOZART watervragen van prioriteit 5 en 6 (typisch de categorie 4
watervragen) als de waterstand beneden de -0.30 m NAP zou komen.
•
Randmeren kritisch peil zomer -0.15 m NAP, prioriteit 4 (nieuw). Hierdoor wordt voor
peilhandhaving van de randmeren op -0.15 m NAP wel water uit het Markermeer
onttrokken als het Markermeer beneden een peil van -0.30 m NAP staat (dat is immers
prioriteit 5), naar niet ten koste van watervragen van prioriteit 2 en 3 (verdringingsreeks
categorie 2).
•
Het gewenst debiet in de zomer van de randmeren naar het Eemmeer is opgedeeld in
een deel met hoge prioriteit (ook gehonoreerd als het peil van de Randmeren op -0.15
m NAP staat), en een deel met lage prioriteit (dat alleen gehonoreerd wordt als het peil
boven de -0.15 m NAP is)
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor de stuwpanden op de Maas zijn de streefpeilen in DM op diverse punten iets
verhoogd op basis van de betrekkingslijnen 2013-2014 :
streefpeil Borgharen 44.05 m NAP (was 44.0 m NAP);
streefpeil Linne 20.85 m NAP (was 20.8 m NAP);
streefpeil Roermond 16.85 m NAP (was 16.8 m NAP);
streefpeil Belfeld 14.15 m NAP (was 14.0 m NAP);
streefpeil Sambeek 10.85 m NAP (was 10.8 m NAP);
streefpeil Grave streefpeil 7.95 m NAP (was 7.60 m NAP), het minimum peil is met 30
cm verhoogd tot 7.10 m NAP; en
streefpeil Lith 4.90 m NAP (was 4.60 m NAP), het minimum peil is ook met 30 cm
verhoogd tot 4.10 m NAP.

In alle gevallen is het streefpeil iets verhoogd. Aangezien het maximum peil groter of gelijk is
aan het streefpeil is in sommige gevallen ook het maximum peil aangepast.
Voor de DM sommen heeft deze aanpassing van streefpeilen van stuwpanden op de Maas
nauwelijks effect, aangezien de ruimte tussen minimum en maximum peil gelijk is gebleven.
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In de LSM sommen waren de typische resultaten Borgharen 44.09, Linne 20.85, Roermond
16.85, Belfeld 14.15, Sambeek 10.85, en Lith 4.90 m NAP al conform deze getallen. Alleen
Grave stond in LSM nog op streefpeil 7.70 en is nu 7.90 m NAP geworden na de peilopzet
van juli 2013. Daarom is de impact van deze aanpassing op NHI grondwaterstanden gering.

E.1.7

Koppeling districten – DM, inlaat- en lozingscapaciteit
Bij DPZW analyses is geconstateerd dat voor een klein district in Rijnland geen water werd
ingelaten, terwijl dat wel de bedoeling was. Er werd eerst gedacht aan een bug in de code,
maar het bleek het uiteindelijk een invoerfout te zijn. Op de onjuiste invoer werd echter geen
foutmelding gegeven. De invoer is gecorrigeerd (update DWKeys.txt file voor district 979).

E.1.8

Bug Maas-Waalkanaal
Bij de analyses voor DPZW zijn vraagtekens gezet bij de resultaten van de maatregel MaasWaalkanaal. Er is geconcludeerd dat er vermoedelijk een bug in DM zou zitten.
Allereerst is dit issue nader geanalyseerd. Voor de analyse is gebruik gemaakt van DPZWruns voor de hydrologie van 1976, voor het scenario Warm 2050, en maatregelpakket 1
(MP1, een referentiepakket) en maatregelpakket 4 (MP4, met Maas-Waalkanaal).
Uit de analyses blijkt dat bij een opgegeven pompcapaciteit op het Maas-Waalkanaal van 15
m3/s het verpompte debiet in de 1976 MP4 som maximaal 8 m3/s is. In de referentiesom
zonder Maas-Waalkanaal zakt het peil op de stuwpanden uit voor zowel stuwpand Grave als
stuwpand Lith. Ook op bovenstroomse stuwpanden Sambeek en Belfeld kan niet altijd het
streefpeil gehandhaafd worden. In de som met het Maas-Waalkanaal aan (MP4) zakken de
peilen van Grave en Lith niet meer uit, en ook de bovenstroomse stuwpanden kunnen hun
peil handhaven. Kijkend naar de afvoer op de Maas voorbij Den Bosch blijkt dat in de MP4
som de afvoer hoger is dan in de MP1 som, en dat het verschil in afvoer op 1 decade na
exact verklaard wordt uit het verschil in aanvoer via Maas-Waalkanaal, het verschil in
Maasafvoer benedenstrooms Sambeek (omdat stuwpand Sambeek en bovenstroomse
stuwpanden in de MP4 som op peil gehouden worden, is de afvoer van stuwpand Sambeek
lager dan in de MP1 som), en het verschil in peilen op stuwpanden Grave en Lith. Dat is dus
consistent en correct.
Het extra water dat beschikbaar is op de Maas voorbij Den Bosch wordt gebruikt voor extra
doorspoeling op het Volkerak (die werd in de MP1 som niet gehaald, en in de MP4 som zijn
de tekorten doorspoeling Volkerak kleiner geworden). Echter, die doorspoeling Volkerak heeft
een lage prioriteit, en er zijn enkele districten langs de Maas, Mark en Dintel in het
beheersgebied van Brabantse Delta met watervragen van hogere prioriteit die nog steeds
tekorten hebben. En die tekorten zijn niet of nauwelijks veranderd, ondanks te extra
beschikbare hoeveelheid water op de Maas voorbij Den Bosch. Ook district 110 langs de
Maas (Maaskant-West) heeft tekorten. Deze tekorten worden verklaard doordat 75% van de
inlaat wordt verwacht vanuit de Zuid-Willemsvaart, die echter onvoldoende water levert. Extra
beschikbaarheid van water op de Maas wordt gegeven de vaste verdeelsleutels niet gebruikt.
Blijft over de vraag waarom er niet meer water via Oosterhout naar Brabantse Delta wordt
aangevoerd; er is water beschikbaar, de takcapaciteit is nog niet beperkend, dus het zou
mogelijk zijn extra water te leveren.
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Het blijkt dat de verdeling van de watervraag van Oosterhout over Wilhelminakanaal (max.
1.0 m3/s) en Maas (de rest, Qn-1) met een verdeelsleutel die gebruik maakt van het totaal
aan te voeren debiet Qn op de knoop niet helemaal naar wens werkt. De problemen treden
op als de aanvoer van de 1.0 m3/s via het Wilhelminakanaal niet beschikbaar is. In dat geval
wordt er onnodig veel gekort en daardoor geen gebruik gemaakt van het wel beschikbare
water op de Maas.
Een soortgelijk probleem was eerder geconstateerd met de implementatie van de KWA15 en
KWA24 maatregelen en toen opgelost door de invoer aan te passen zodanig dat via de
Nederrijn slechts een klein en altijd beschikbaar debiet met hoge prioriteit te vragen. Dit had
als nadeel dat dat extra watervragen boven het minimum debiet van 10 m3/s bij de
Irenesluizen relatief snel via het Betuwepand ARK gesteld worden. De situatie bij Oosterhout
is vergelijkbaar: er wordt een deel van de aanvoer gevraagd via het Wilhelminakanaal maar
dat is in zeer droge perioden niet beschikbaar, en daardoor wordt er te veel gekort.
Getracht is dit probleem in de code op te lossen. Het bleek echter binnen de beschikbare tijd
niet mogelijk een werkende oplossing door code-aanpassing te bereiken. Wel zijn een paar
kleine correcties in de code aangebracht. Daarom is ervoor gekozen om op de plekken waar
de “q” verdeelsleutel voor wateraanvoer wordt gebruikt de invoer aan te passen. Dit is dus
gebeurd voor de KWA en voor de aanvoer bij Oosterhout.
Controle laat zien dat het model hierdoor betere resultaten geeft:
De tekorten van district 110 en districten in Brabantse Delta bij de implementatie van het
Maas-Waalkanaal worden kleiner tot vrijwel nul
Bij de KWA: de aanvoer bij Gouda is identiek, en bij Bodegraven is de aanvoer groter of gelijk
aan de som voor aanpassing. Ook het gewenst minimum debiet van 10 m3/s bij Weesp wordt
altijd gehaald. Het eerder vragen over het Betuwepand ARK leidt tot een betere
beschikbaarheid voor KWA en Weesp en geringe extra afvoer over de Lek, en een lagere
afvoer over de Waal.
E.1.9

Bug inlaat/lozingscapaciteit
Bij DPZW analyses is geconstateerd dat voor een klein district in Rijnland geen water werd
ingelaten, terwijl dat wel de bedoeling was. Er werd eerst gedacht aan een bug in de code,
maar bij analyse bleek het uiteindelijk een invoerfout te zijn. Op de onjuiste invoer werd
echter geen foutmelding gegeven. De invoer is gecorrigeerd.

E.2

Effecten op het NHI
De volgende figuren tonen de impact van de aanpassingen op de modelresultaten.
Voor Gouda heeft de aanpassing van de aansturing op chlorideconcentratie effect, voor 2003
gaat Gouda met de aangepaste aanvoer 1 decade langer dicht. Verder is de vraag in
perioden van inlaten 0.5 m3/s hoger door de aangepaste vaste RWZI lozing.
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Figuur 15: Aanvoer bij Gouda, NHI 3.0 versus NHI 3.02 (simulatie 2003)
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Figuur 16: Peil IJsselmeer, NHI 3.02 versus NHI 3.0 (2003-2006)

De verschillen in IJsselmeerpeil zijn zeer gering.
De afvoer bij de Oranjesluizen is slechts in een enkele decade anders, zie de volgende
figuur.
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Figuur 17: Afvoer Oranjesluizen (Markermeer-NZK), NHI 3.02 versus NHI 3.0 (1996-2006)

De inlaat bij Oosterhout is in de zomerperiode duidelijk hoger dan in NHI 3.0, door de
aanpassingen in DM.
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Figuur 18: Aanvoer Oosterhout NHI 3.02 versus NHI 3.0 (1996-2006)
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Figuur 19: Aanvoer (+) en afvoer naar IJsselmeer (-) van Friesland, NHI 3.02 versus NHI 3.0
(Y as is afgekapt op -40 m3/s, dus grotere afvoeren zijn niet in de figuur herkenbaar)

De verschillen voor Friesland zijn ook gering; omdat hier de lsw-routing nauwelijks een rol
speelt (vooral peilbeheerst gebied!) en DM aanpassingen ook pas een impact op de inlaat
Friesland hebben als het IJsselmeerpeil onder de -0.25 m NAP uitzakt, moeten de verschillen
vooral worden verklaard uit de MODFLOW-MetaSWAP aanpassingen in de NHI 3.02 run.
Voor de aanvoer bij Eefde zijn de resultaten van 3 verschillende NHI runs naast elkaar gezet:
•
De NHI 3.0 run (1996-2006)
•
De NHI 3.02 run (2002-2003) waarin alleen MOZART-DM aanpassingen zijn
opgenomen
•
De NHI 3.02 run (1996-2006)
De resultaten zijn alleen voor de periode 2002-2003 vergeleken. De kortere run met alleen
MOZART-DM aanpassingen is door initialisatieverschillen anders, maar kijkend naar 2003
(decade 37-72) blijkt dat NHI 3.0 (roodbruine lijn) de hoogste watervragen berekende. Door
de MOZART-DM aanpassingen, en dan vooral de lsw-routing en opsplitsing van districten in
Twente, wordt de aanvoer van water bij Eefde iets lager (blauwe lijn).
Met ook de wijzigingen in MODFLOW-MetaSWAP daarbij toegevoegd (groene lijn) blijkt dat
in de zomer 2003 de berekende aanvoer in NHI 3.02 nog iets lager wordt (decade 56-62),
maar in voorseizoen en naseizoen geen extra verschillen op te treden.
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Figuur 20: Aanvoer bij Eefde voor verschillende NHI runs, periode 2002-2003
Tabel E.1

Berekende aanvoer bij Eefde in 2003 (in m3/s) voor NHI 3.0 en NHI 3.02

NHI30 Eefde
Gemiddelde
aanvoer
zomer 2003
Max.
aanvoer

Eefde
alleen DM-MOZART
aanpassingen NHI302

NHI302 Eefde

3.79

3.40

2.94

8.15

7.89

7.48
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